
Instituto Não Aceito Corrupção

C.N.P.J. 23.151.364/0001-78

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais )

Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020 Passivo Nota 31/12/2021 31/12/2020

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 227.313,43         188.133,92         Fornecedores 18.770,00           -                         

Adiantamentos -                         -                         Impostos e contribuições a recolher 2.927,18             38,73                  

Outras contas a receber 1.667,00             11.992,40           Salários e encargos à pagar 106,89                1.393,26             

Outras contas a pagar -                         -                         

Total do ativo circulante 228.980,43         200.126,32         

Total do passivo circulante 21.804,07           1.431,99             

Patrimônio líquido

Não circulante Fundo social -                         -                         

Depósitos judiciais -                         -                         Superávit ou défict acumulado 201.845,83         115.522,70         

Resultado do período 8.111,05             86.623,55           

Imobilizado 2.780,52             3.451,92             

Total do patrimônio líquido 209.956,88         202.146,25         

Total do ativo não circulante 2.780,52             3.451,92             

Total do passivo 21.804,07           1.431,99             

Total do ativo 231.760,95         203.578,24         Total do passivo e patrimônio líquido 231.760,95         203.578,24         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias.

Roberto Livianu Contador : ALEXANDRE POSSMOSER 

Presidente CRC: 1SP153.042/O-9

C.P.F. 126.237.348-44 CPF: 087.956.708-23
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Instituto Não Aceito Corrupção

C.N.P.J. 23.151.364/0001-78

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais )

Nota 31/12/2021 31/12/2020

Receita operacional líquida 5 499.441,93         391.378,14         

Custo dos projetos -                          -                          

Resultado bruto 499.441,93         391.378,14         

(Despesas) receitas operacionais

Administrativas e gerais 6 (499.263,82)        (305.185,76)        

Tributárias 6 (663,56)               (967,54)               

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos (485,45)               85.224,84           

Receitas financeiras 9.845,59             2.426,49             

Despesas financeiras (1.249,09)            (1.027,78)            

Resultado financeiro 8.596,50             1.398,71             

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 8.111,05             86.623,55           

Superávit líquido do período 8.111,05             86.623,55           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias.

Roberto Livianu

Presidente

C.P.F. 126.237.348-44

Contador : ALEXANDRE POSSMOSER 

CRC: 1SP153.042/O-9

CPF: 087.956.708-23
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Instituto Não Aceito Corrupção

C.N.P.J. 23.151.364/0001-78
Demonstrações das mutações do patrimônio social

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais )

Fundo Superávit

Nota social acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2020 -                          115.522,70         115.522,70         

Superávit líquido do exercício -                          86.623,55           86.623,55           

Saldos em 31 de dezembro de 2020 -                          202.146,25         202.146,25         

Ajustes de exercícios anteriores (300,42)               (300,42)               

Superávit líquido do exercício -                          8.111,05             8.111,05             

Saldos em 31 de dezembro de 2021 -                          209.956,88         209.956,88         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias.

Roberto Livianu Contador : ALEXANDRE POSSMOSER 

Presidente CRC: 1SP153.042/O-9

C.P.F. 126.237.348-44 CPF: 087.956.708-23
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Instituto Não Aceito Corrupção

C.N.P.J. 23.151.364/0001-78

Demonstrações dos fluxos de caixa 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais )

31/12/2021 31/12/2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit líquido do período 8.111,05              86.623,55            

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas

  atividades operacionais:

Depreciação e amortização 671,40                 671,40                 

Outros ajustes (300,42)                -                           

Variações nos ativos e passivos

Outros ativos 10.325,40            (11.105,42)           

Fornecedores 18.770,00            (4.500,00)             

Impostos e contribuições a recolher 2.888,45              (63,81)                  

Salários e encargos a pagar (1.286,37)             (3.519,03)             

Caixa proveniente das atividades operacionais 39.179,51            68.106,69            

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Recebimento por venda de bens do imobilizado -                           -                           

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos -                           -                           

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Pagamento de empréstimos e financiamentos -                           -                           

Caixa líquido (utilizados nas) provenientes das atividades de financiamentos -                           -                           

Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa 39.179,51            68.106,69            

Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa

No início do período 188.133,92          120.027,23          

No fim do período 227.313,43          188.133,92          

39.179,51            68.106,69            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias.

Roberto Livianu Contador : ALEXANDRE POSSMOSER 

Presidente CRC: 1SP153.042/O-9

C.P.F. 126.237.348-44 CPF: 087.956.708-23

 4

DocuSign Envelope ID: 2606BC72-4408-41D8-9AFB-E7A3E5A38661



Instituto Não Aceito Corrupção

C.N.P.J. 23.151.364/0001-78

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais )

31/12/2021 31/12/2020

Origem dos Recursos

03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa 10.386,90           3.016,34                

05 - Doações e subvenções 69.117,84           23.129,51              

06 - Outros recursos 430.464,09         368.248,63            

07 - TOTAL 509.968,83         394.394,48            

Aplicação dos Recursos

08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais (67,26)                 (41.178,72)            

09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa (681,31)               (589,85)                 

11 - Impostos, taxas e contribuições (663,56)               (967,54)                 

12 - Despesas de manutenção (11.348,12)          (2.461,90)              

13 - Outras despesas (489.097,53)        (262.572,92)          

14 - TOTAL (501.857,78)        (307.770,93)          

15 - Superávit/Déficit do período 8.111,05             86.623,55              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias.

Roberto Livianu Contador : ALEXANDRE POSSMOSER 

Presidente CRC: 1SP153.042/O-9

C.P.F. 126.237.348-44 CPF: 087.956.708-23
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Instituto Não Aceito Corrupção 

Demonstrações financeiras 

em 31 de dezembro de 2021 

(em Reais) 

1 

 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 

(Em Reais) 
 

1 Contexto operacional 
O Instituto Não Aceito Corrupção, doravante “Instituto”, é uma associação civil sem finalidades econômicas 
ou lucrativas, constituído em 27 de julho de 2015, com prazo indeterminado de duração, sendo regido pelo 
seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.  
 
O Instituto tem por finalidade:  
a) Aprimorar e difundir conhecimento sobre o fenômeno da corrupção, bem como sobre mecanismos  de  
combate  e  prevenção,  através  de  pesquisas,  seminários,  palestras, treinamentos profissionais das 
áreas jurídicas e de compliance (conformidade), assim  como para profissionais dos ramos de finanças, 
comunicação, educação e integrantes dos Três Poderes, entre outros;  
b) Ministrar cursos, elaborar e desenvolver trabalhos científicos, divulgar conteúdo através  de mídias 
impressas e eletrônicas, eventos esportivos e culturais, entre outros;  
c) Promover campanhas de sensibilização de autoridades e apoio na definição de políticas públicas e 
diretrizes oficiais de combate e prevenção à corrupção;  
d) Criar mecanismos de certificação anticorrupção.     
 

2 Base de preparação 
 

a. Apresentação das Demonstrações Contábeis 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 
nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) -“Entidade Sem Finalidade de Lucros”, e 
posteriores alterações, combinada com a NBC TG 1000 (“CPC PME”) (R1) - “Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas”, que visam orientar  o  atendimento  às  exigências  legais  sobre  procedimentos  
contábeis  a  serem cumpridos  pelas  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  sem  finalidade  de  lucros.  
Essas demonstrações foram preparadas com base no custo histórico como base de valor e ativos 
financeiros mensurados ao valor justo.  
 
A  preparação  das  demonstrações  contábeis  de  acordo  com  as  Normas  Brasileiras  de Contabilidade 
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. 
 

b. Base de mensuração 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico como base de valor. 
 

c. Moeda funcional e moeda de apresentação 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. 
 

3 Principais políticas contábeis 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os 
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Demonstrações financeiras 
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períodos apresentados nessas demonstrações financeiras, exceto nos casos indicados em contrário. 
 

a. Instrumentos financeiros 
 

i. Ativos financeiros não derivativos 
 

Empréstimos e recebíveis 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo 
custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao 
valor recuperável.  

 
Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa  e  equivalentes  de  caixa  abrangem  dinheiro  em  caixa,  depósitos  bancários  e investimentos 
financeiros de curto prazo e de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado 
ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. 
 

ii. Patrimônio líquido 
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende Patrimônio Social, acrescido do 
resultado do exercício (superávit/déficit). 

 
b. Reconhecimento da receita 

O reconhecimento das receitas é efetuado em conformidade com o princípio de competência do exercício.  

 
c. Apuração do resultado 

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e 
despesas correspondentes.  
 

d. Caixa e equivalentes de caixa 
Incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários registrados pelos valores de custo acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de 
mercado ou de realização.  
 

e. Receitas e despesas financeiras 
Receitas financeiras compreendem basicamente os rendimentos de aplicações financeiras. 
 
As despesas financeiras compreendem basicamente a tarifas bancárias.  
 

4 Caixa e equivalentes de caixa 
   
 31/12/2021  31/12/2020  

 
Caixa fundo fixo  -  300,42 
Banco conta movimento  10,00  10,00 
Aplicações Financeiras  227.303,43  187.823,50 

      
Total de caixa e equivalentes de caixa  227.313,43  188.133,92 
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O Instituto mantém a parcela disponível do superávit aplicado financeiramente enquanto não reinvestido em 
atividades ligadas ao seu objeto social.  

 
As aplicações financeiras que apresentam liquidez imediata, e que possuem resgates rotineiros em 
conformidade com a necessidade de caixa, estão sendo classificadas como caixa e equivalentes de caixa. 
 
 

5 Receita operacional 
           
        31/12/2021  31/12/2020  
Receita operacional bruta       

  
 
Doações e patrocínio   504.441,43  391.471,91  

  Eventos e campanhas sociais   (4.999,50)  (93,77)  

            
        499.441,93  391.378,14  

 
 

6 Custos e despesas administrativas e gerais 
 
     
    31/12/2021  31/12/2020  
           
Pessoal  (67,26)  (42.003,64)  
Despesas com eventos   (2.531,08)  (1.400,00)   
Prestação de serviços   (463.746,59)  (234.049,70)   
Concessionárias de serviços públicos   (7.466,82)  (11.603,59)   
Alimentação  (6.033,97)  (802,53)  
Material de consumo  (2.770,92)  (173,90)  
Depreciação  (671,40)  (671,40)  
Despesas tributárias   (663,56)  (967,54)   
Outras despesas   (15.975,78)  (14.481,00)   

         
    (499.927,38)  (306.153,30)   

 
Despesas administrativas a gerais  (499.263,82)  (305.185,76) 
Despesas tributárias  (663,56)  (967,54) 
Outras receitas (despesas) operacionais  -  - 
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